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Szili Katalin
A tranzitivitás morfoszintaktikai összefüggései1

0. Dolgozatomban a tranzitivitás, a tárgy használatának a magyar nyelvre jellemzõ
morfoszintaktikai sajátosságait igyekszem összefoglalni, tágabb összefüggésekbe
helyezni. A nyelvi leírások két szintjét is magába olvasztó elemzési módszert az
indokolja, hogy a magyar igei vonzatstruktúrában kétségkívül elõkelõ helyet elfog-
laló tárgyrag, valamint az igék arculatában tetten érhetõ morfológiai jegyek csupán
a legkarakteresebb, de nem egyedi megnyilvánulási formái az ennél jóval gazdagabb
komponensrendszerrel bíró fenoménnek, melynek tagjai együttmûködve, egymás-
sal összefüggésben vesznek részt a mondat alaki, szemantikai felépítésében. Elszi-
getelt, csak morfológiai vagy csak szintaktikai leírásuk tehát mindenképpen egysze-
rûsítené, elszegényítené a jelenséget.

1. A tranzitivitás fogalma, összetevõi

A tranzitivitásnak, az emberi nyelvek eme leguniverzálisabb jelenségének a ma-
gyar nyelvben kimutatható vonásai nem szakíthatók ki az általános összefüggések-
bõl, ezért elöljáróban szükségesnek tartom annak a fogalomrendszernek a felvázo-
lását, amelybe munkám beleépül.

A tranzitivitás – közismert definíciója szerint – a cselekvésnek a patiensre, az
elszenvedõre történõ átvitelét jelenti. Ez a transzfer a cselekvésen kívül legalább két
részvevõt feltételez, vagyis a tárgyas szintagmában a cselekvést megtestesítõ ige
általában két névszói bõvítmény társaságában jelenik meg, az ágensében és a
patiensében:

1. Anna felszelte a kenyeret.
ágens cselekvés patiens

A szakirodalomban a Dixon bevezette jelölés alapján a két névszói elem általános
rövidítése A, illetve O (Dixon 1977, 1979).

A tranzitivitásban bennefoglalt összetevõk P.J. Hoppernek és S.A. Thompsonnak
(Hopper – Thompson 1980) a témával foglalkozó alaptanulmánya szerint elsõdle-

1 A dolgozat a PRO ARTE CHIMICA HELVETO-PANNONICA alapítvány támogatásával készült.
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gesen a cselekvések effektivitásával hozhatók összefüggésbe. A szerzõpáros rész-
letes felosztásában tíz ilyen komponenst különít el, és a tranzitivitásra gyakorolt
hatásukat a következõképpen jellemzi (i.m. 253-4.):

összetevõ magas tranzitivitás alacsony tranzitivitás

A, résztvevõk két vagy több, de legalább A és O egy

Nyilvánvaló tény, hogy valamely cselekvés sikeres átviteléhez legalább két részt-
vevõre van szükség.

B, kinesis cselekvés nincs cselekvés / állapot

A cselekvések átvihetõk az egyik résztvevõrõl a másikra, míg az állapotok nem. Ha
azt mondom, Megöleltem Marit, Marival történik valami, míg a Mari tetszik mon-
datban nem.

C, aspektus telikus atelikus

Ha a cselekvést végpontjával együtt, annak perspektívájából jelenítjük meg, haté-
konyabban tevõdhet át a patiensre, mint a végpont nélküli: Felfalom a süteményt.
Ö  Eszem.

D, punktualitás punktuális nem punktuális

Azok a cselekvések, amelyek nem fejeznek ki érezhetõ átmenetet a kezdõ és vég-
pontjuk között, határozottabban jelenítik meg a patiensre irányulást, mint a duratívak,
ahogy ezt a megpillant és a néz igék kontrasztja érzékelteti: Hirtelen megpillantot-
ta a lányt. Ö Csak nézett, csak nézett, nem tudott megszólalni.

E, akaratlagosság akaratlagosság akaratlagosság hiánya

A patiensre gyakorolt hatás egyértelmûbb, ha az ágens akarattal cselekszik. Vö:
Felírtam a neved. Ö Elfelejtettem a neved.

F, állítás állítás tagadás

Ide az állítás és tagadás paraméterei tartoznak, melyek közül természetesen az állítás
vált ki határozottabb hatást: Megoldom a feladatot. Ö Nem oldom meg a feladatot.

SZILI KATALIN
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G, mód reális irreális

A mód a cselekvések reális, irreális megkülönböztetését szolgálja. Az a cselekvés,
amely nem történt meg, vagy egy nem létezõ világ része, kevésbé tûnik effektívnek,
mint a valós világhoz kapcsolt, ahogy ezt az alábbi két mondat példázza: Tegnap
megvettem álmaim autóját. Ö Ha lenne pénzem, megvenném álmaim autóját.

H, ágensi jegyek az ágens nagyfokú ráhatása az ágens kis fokú ráhatása

Vitathatatlan, hogy az erõs ágensi jegyekkel bíró résztvevõk cselekvésátvitele ha-
tározottabbnak tûnik, mint a nem élõ, tehát gyenge ágensvonásokat mutatóké. Vö.:
Péter megijesztett. Ö A festmény megijesztett.

I, a tárgy
ráhatottsága teljes ráhatottság ráhatottság hiánya

Az, hogy a cselekvés milyen mértékben tevõdik át az elszenvedõre, attól függ,
mennyire hat rá. A Megittam a tejet mondatban a ráhatás teljesebb, mint az Ittam egy
kis tejet, avagy az Ittam a tejbõl mondatokban.

J, a tárgy
egyedítettsége erõsen egyedített tárgy nem egyedített tárgy

Az egyedített tárgy tulajdonságait a nem egyedítettõl Timberlake (1975, 1977) mun-
kái alapján a következõ sajátosságok alapján különíthetjük el:

egyedített tárgy nem egyedített tárgy
tulajdonnév köznév
ember, élõlény nem élõlény
konkrét absztrakt
egyes számú többes számú
megszámolható megszámlálhatatlan
referenciális, határozott nem referenciális

A magyar szakirodalomban az utóbbi két fogalom elnevezése változó. A
referenciális határozott tárgyon a határozott névelõs tárgyat kell értenünk, a nem
referenciális tárgy fogalmába a névelõ nélküli formák tartoznak. Dezsõ Lászlónál
hasonló oppozíciót találunk, mivel a névelõs tárgyakat egyedítettnek mondja, a
névelõtleneket nem egyedítettnek (Dezsõ 1969), Szabolcsi Annánál pedig ezt a szem-
benállást a specifikus – nem specifikus terminusok jelölik (Szabolcsi 1983).

A TRANZITIVITÁS MORFONISZTIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEI
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Nem nehéz belátnunk, hogy a cselekvés jóval hatékonyabb módon vihetõ át a
bal oldalon felsorolt tulajdonságokat mutató tárgyakra. Így a határozott tárgy telje-
sebb hatást kelt, mint a nem referenciális: Péter megitta a sört. Ö Péter sört ivott.
Az alábbi két mondatot olvasva sem lehet kétségünk afelõl, hogy inkább Péterrel
történik valami, mint a jobb oldali alacsonyabb tranzitivitási jellemzõkkel bíró kõ-
vel: Megrúgtam Pétert. ~ Megrúgtam a követ.

A tranzitivitás, a cselekvés átvitelének kifejezésével társuló imént felsorolt tíz
összetevõ a transzfer más-más elemére helyezheti a hangsúlyt a mondatban, s együt-
tesen erõteljesebb vagy gyengébb tranzitivitást kölcsönözhetnek neki, ahogy ez a 2.a
és 2.b mondatokban megfigyelhetõ:

2.a  Péter sört ivott.
2.b  Péter fellökte Jánost.
A 2.b mondat jóval magasabb tranzitivitásjegyeket mutat; állítmánya cselekvést

fejez ki, végpontot tartalmazó, azaz telikus, punktuális, tárgya erõsen egyedített, élõ,
tulajdonnév, teljes ráhatottságot fejez ki szemben a köznévi, élettelen, megszámlál-
hatatlan, névelõtlen 2.a mondatbeli tárggyal.

Mint ahogy erre Hopper és Thompson felhívják a figyelmet, hasonló elemzéssel
persze zavarba ejtõ eredményt is kaphatunk. A 3.a angol mondat például magasabb
tranzitivitást feltételezõ összetevõkre bontható, mint a 3.b – annak ellenére, hogy a
második mondat tartalmazza a cselekvésátvitelt biztosító két névszói bõvítményt:

3.a  Susan left. (Susan elment.)
3.b  Jerry likes beer. (Jerrynek tetszik a sör.)
Az elsõ mondat a kinesist tekintve cselekvés, ezen kívül telikus, punktuális,

ágensének akaratlagos cselekvését írja le. A 3.b igéje viszont állapotot fejez ki, ágen-
sének cselekvése nem akaratlagos, tárgya / az angol mondatban / nem referenciális,
kevésbé egyedített.

Mindez annyiban látszik módosítani a tranzitivitás két résztvevõt feltételezõ alap-
tételét, hogy a tranzitivitás elsõdleges kritériumának a valódi patiens meglétét kell te-
kintenünk. Ha a második tag nem igazi elszenvedõje a cselekvésátvitelnek, mert az
ige jelentése kevés arra utaló elemet tartalmaz, patiensi szerepe megkérdõjelezõdhet,
sõt átalakulhat. Jól példázzák ezt a Jerry likes beer angol mondat megfelelõi más nyel-
vekben, így a magyarban is. A mondat, mint ahogy ezt az imént megállapíthattuk, több
alacsony tranzitivitásra utaló vonást hordoz. Bár a beer az angolban tárgyi helyzetben
áll, a magyar fordításban elveszhet ez a funkciója – Jerrynek tetszik a sör – , miképp
többek között a németben, franciában, spanyolban, oroszban is. (Nyelvünkben lehet
egy magasabb tranzitivitásjegyeket hordó olvasata is: Jerry szereti a sört.) Hoppernek
és Thompsonnak a tranzitivitásjegyeket graduáló gondolatmenete értelmében a mon-
datépítésben bekövetkezett változásokat, az ágens dativusi bõvítménnyé válását, illetve
a tárgy alanyi pozícióba kerülését értelmezhetjük e nyelvek arra irányuló törekvésé-
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nek, hogy az alacsony tranzitivitású mondatokat elkülönítsék a klasszikus tárgyas szin-
tagmáktól, mégpedig úgy, hogy intranzitívként kódolják õket. Ez történik a vkinek íz-
lik vmi, vkinek kell vmi, vkinek sikerül vmi, sõt a birtoklásigét helyettesítõ vkinek van
vmije kifejezésekkel alkotott mondatokban, ahol a tulajdonképpeni patiensek ugyan-
úgy zéró morfémát kapnak, mint a tárgyatlan igék kéttagú szintagmáinak fõnévi ele-
mei: Elfogyott a csokoládé. ~ Ízlik a csokoládé.

2. A tranzitivitás morfoszintaxisa

2.1. A tárgy jelölése, a tárgyfajták megkülönböztetése

A patiensi szerepet betöltõ névszó a magyar nyelvben majdnem minden eset-
ben egyértelmû morfológiai jelölõvel, -t tárgyraggal van ellátva, szemben olyan nyel-
vekkel, amelyek a legváltozatosabb kritériumoktól – a tárgy élõ vagy ember volta,
grammatikai neme, referenciális jellemzõi, határozottsága, határozatlansága stb. –
teszik függõvé használatát. (A kivételt képezõ, jelöletlen egyes szám elsõ és máso-
dik személyû birtokos személyjeles tárgyak – a házam/at, házad/at – a tárgyrag tör-
téneti fejlõdésének lenyomatai: nyelvünk önálló életének kezdeti, még tárgyrag nél-
küli szakaszát idézik, amikor is funkciójuk a határozott „tárgyak” elválasztása volt
a határozatlanoktól.) Hogy a részleges jelölésre a szláv nyelveknél és a németnél ke-
vésbé ismert módokat említsünk, a hindi nyelvben csak a határozott és élõ tárgyak
mellett van ott a -koo végzõdés, a modern héberben pedig csak a ha határozott név-
elõvel együtt jelenik meg az et tárgyi marker. Hopper és Thompson számos nyel-
vet megvizsgálva arra a következtetésre jutottak, hogy általában a magasabb tran-
zitivitási jegyekkel bíró és ezen belül is a referenciális határozott tárgyak kapnak
inkább morfológiai jelölõt, szemben a nem referenciális és határozatlan tárgyakkal.
(Ha a -t rag a határozottságot is kifejezõ -d birtokos személyjelbõl alakult ki, a ma-
gyar nyelvben az õsmagyar kor elejére tehetõ a tárgyak hasonló jellegû differenci-
álása.) A határozott tárgy kivételes státuszának bizonyítékát látja S. Dik abban, hogy
több nyelvben a határozatlan tárgyhoz kapcsolt ige intranzitív morfémát tartalmaz
(S. Dik l978: 169). Comrie a csukcs nyelvben arra talált példát, hogy a nem
referenciális tárgy beleépül, inkorporálódik az igei tõbe (Comrie 1973: 243-4).

A névelõ nélküli tárgy és az ige között meglévõ, de az elõzõeknél lazább kap-
csolat nyomai felfedezhetõk az urali és altaji nyelvekben, így többek között a ma-
gyarban is. Ahogy Bese, Dezsõ és Gulya (1970: 116) közös tanulmánya rámutat, a
magyarban a szórend finom eltérései jelzik az ige és a nem referenciális tárgy sze-
mantikai okokkal is magyarázható összeolvadását.

Ha az ige és legjellemzõbb, prototipikus tárgya alkotja a szintagmát, a neutrá-
lis magyar mondat dominánsan SVO, de SOV-t is megengedõ szórendje ugyanis
kötött, SOV sorrendûvé válik:

A TRANZITIVITÁS MORFONISZTIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEI
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4. Péter olvassa az újságot.
5. Péter az újságot olvassa.
6. Péter újságot olvas.
7.*Péter olvas újságot. (A mondat csak akkor helyes, ha az alany

fókuszhelyzetben van.)
A kávét fõz, levelet ír, házat épít, újságot olvas -féle szerkezetekben a névelõtlen

tárgy nyelvünkben is mintegy elõelemként viselkedik, kötött ige elõtti pozícióját
felfoghatjuk akár az inkorporáció gyenge jelének is.

2.2. A tárgyhatározottság morfoszintaktikai összefüggései – az általános -
tárgyas ragozás (tekintettel az idegen ajkúaknak való oktatásukra)

2.2.1. A tárgyi szintagma létrehozása
Kiszélesítve a vizsgálatok körét a referenciális tárgyakra, az említett szórendi

jellemzõknél még összetettebb, mind az ige morfológiáját, mind a kétféle tárgy mon-
datba szerkesztését érintõ problémákra lelünk. Köztudott, hogy a határozott tárgy a
magyarban más igeragozást kíván, mint nem referenciális és határozatlan változa-
ta. Az anyanyelvi kompetencia sarkalatos elemét képezõ kétféle igeragozás a nem
magyar ajkúak számára nyelvünk egyik legnehezebb jelenségét képezi. A minden
nyelv tanulásánál fellépõ paradoxon itt a legszembetûnõbb: az, amit a magyar gyer-
mek játszi könnyedséggel használ, a legintelligensebb felnõtt nyelvtanuló számára
is szabályokból álló, nehézségeket, buktatókat rejtõ nyelvtani probléma, melyen
kontrollált tudatos tanulási folyamat során kell úrrá lennie. Gyakran hiábavaló
erõfeszítéseinek oka nagyrészt a kétféle ragozás másságában, bonyolultságában,
kisrészt a nem legszerencsésebb tanítási eljárásokban keresendõ. Mivel az oktatás
metódusai nem választhatók el tárgyuktól, jelen esetben a két ragozástól, a továb-
biakban a szakirodalomra támaszkodva azt próbálom feltárni, miért is jelenthet –
újdonsága mellett – nehézséget a nem magyar ajkú tanuló számára elsajátításuk,
majd az elméleti munkákból levonható tanulságokra, valamint tapasztalataimra tá-
maszkodva felvázolom a tanításukban megítélésem szerint követendõ fõ elveket.

A tradicionálisan alanyi-tárgyasnak nevezett igeragozással foglalkozó munkák
száma tekintélyes. Mibenlétükrõl, azaz arról, hogy a fát vág és vágja a fát tárgyi
szintagmák milyen grammatikai jellemzõkkel bírnak, két egymástól eltérõ magya-
rázatot találunk. A vágja a fát tárgyas ragozású igei szerkezet tagjainak kettõs tol-
dalékolása felfogható a köztük levõ alárendelt kapcsolat kölcsönös jelöléseként
(Károly 1960: 335; Papp 1964: 136). Papp Ferenc érvelését idézve a szószerkezet-
ben a tárgyi determináns (fát) „felfelé” utal az igei alaptagjára, ami grammatikai
értelemben viszonyítás, mivel a bõvítményen jelenik meg az alaptag által megha-
tározott viszony, míg annak tárgyas ragozású alakja „lefelé”, a tárgyára (i.m. 136).
A kutatók szélesebb köre az ige ragozásának a tárgyhoz való igazodásáról szól, s a
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jelenséget egyeztetésnek tekinti. A témának könyvet is szentelõ Rácz Endre szerint
az egyeztetés fõ jellemzõje, mely egyben el is választja a viszonyítástól, az, hogy a
szintagmán belül rendszerint a fölérendelt tagon fejezõdik ki alakilag az alárendelt
tag megszabta viszony (Rácz 1991: 18), vagyis példánkkal élve „a fát” határozott
tárgy jelöli ki az ige ragját. Annak eldöntéséhez, hogy a két maga gondolatmenetén
belül egyaránt helytálló felfogás közül melyik követhetõ inkább az oktatásban, illetve
mely elemeik hasznosíthatóak, célszerûnek tûnik a nyelvoktatás pragmatikusabb
szempontjainak érvényesítése vizsgálatukban, ezért a „kész” tárgyas szintagma he-
lyett irányítsuk figyelmünket alkotásának folyamatára, arra a mûveletsorra, mely-
nek eredményeként létrejön. Reményeim szerint ez a „dinamikusabb” megközelí-
tésmód esetleges kiegészítésekkel szolgálhat az elméleti megállapítások hiányosnak
tûnõ pontjaihoz. Az elsõ értelmezésben például a kölcsönösség gondolata háttérbe
látszik szorítani a két tag közötti esetleges ok-okozati összefüggést, a másodikból
pedig hiányzik a tárgyrag megjelenésének magyarázata.

Próbáljuk végigkövetni tehát, mit is kell csinálnia a (boldogtalan) külföldinek,
ha a következõ igazán egyszerû magyar mondatot akarja megalkotni: Péter szereti
Budapestet. Elvégzendõ feladatai körülbelül így rakhatók sorba: 1. lépés: a tranzi-
tivitás felismerése, az ágens és a patiens funkciójának elkülönítése, ez utóbbi mor-
fológiai jelölése, azaz a tárgyrag kitétele: Péter – Budapestet. 2. lépés: a tárgy ha-
tározottság szerinti azonosítása, a „milyen tárgyat is használok?” dilemma
megválaszolása: Budapestet = határozott tárgy. 3. lépés: az igealak személy-, szám-
és tárgyhatározottságbeli egyeztetése, a szereti igealak elõhívása tudástárából. Mind-
ez szintaktikai-morfológiai oppozíciókon alapuló, egymásra épülõ, de egyidejû vá-
lasztások sorozata, ahogy ezt az alábbi (a 8-9-10. mondatok tárgyi szintagmáinak
létrehozását illusztráló) ábra mutatja:

8. Péter ír.
9. Péter levelet ír.
10. Péter a levelet írja.

A kettõs igeragozást esetünkben az ír Ö írja alakok testesítik meg, melyek az a Ö b,
c Ö d oppozíciók közötti választásoktól függõen jelennek meg. Az elsõ szembenál-
lás szintaktikai-szemantikai elveken nyugszik, s vonzata morfológiai természetû: ha
ugyanis az ige jelentése magában foglalja a cselekvésátvitel lehetõségét, vagyis az ige
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tárgyas, valamint a transzfer elszenvedõje is megjelenítõdik a szintagmában (b lehe-
tõség), a köztük levõ viszony a második névszó tárgyraggal való ellátását vonja maga
után (l. 9-10. mondatok levelet alakját). Papp Ferencnek a statikus szerkezetet elem-
zõ gondolatmenetével ellentétben tehát nem a tárgyrag utal „felfelé” alaptagjára, ha-
nem a tranzitív ige vezérli a tárgyat, indítja el a patiens kapcsolását a szerkezethez, s
egyben teszi szükségessé a tárgyi marker használatát. Ha ez nem történik meg, azaz
nincs grammatikai tárgy (a lehetõség, 8. mondat), lezárul az út, az ige megkapja a
csupán a személy- és számegyeztetést tükrözõ általános ragozású személyragját. Az
elsõ lépésben a b lehetõség követése rejti magában a legtipikusabb hibaforrást az ide-
gen ajkúaknak, kiváltképpen ha a tárgynak nincsen morfológiai jelölõje anyanyelvük-
ben (francia, angol) ,vagy annak nemétõl, élõ voltától, a ráhatottság fokától függõen
csak részlegesen jelölt (szláv nyelvek, finn, német). A negatív transzfernek köszön-
hetõen találkozunk beszédükben a következõ mondatokhoz hasonlók tucatjával:*Péter
szereti Budapest. *Kérek egy kóla. *A szobában látok asztalok, székek. stb. A hibák
kiküszöbölését a tárgyas szerkezeteket alkotó névszók funkcióját differenciáló, felis-
mertetõ, tudatosító játékos gyakorlatok szolgálnák.

Míg a tárgy hiánya lezár, jelenléte újabb, a határozatlan (t1) – határozott tárgyak
(t2) alkotta /c Ö d/ szembenállás forrása lesz, s egyben arra kényszeríti az idegen aj-
kút, hogy meghatározza, melyik osztályba sorolható tárgyat is használ. A helyes vagy
helytelen döntés a választott igealakban tükrözõdik majd. Az optimális esetben követett
szabály – az ún. határozatlan tárgyakhoz az általános ragozás alakjait, a határozotthoz
a tárgyasét kell rendelni – viszonylag gazdaságos rendszert sejtet, hisz a határozatlan
tárgy nem követel új paradigmasort, megelégszik az elsõ ragozással, következésképp
csak a határozott tárgy kettõzi meg a rendszert. Az egyeztetésnek ez a módja számos
nyelvben meglévõ tendenciával rokon jellegzetességet mutat. A határozatlan és nem
referenciális tárgyakkal használatos igealakok a ragozások tárgyhatározottság szerin-
ti elkülönítését ismerõ nyelvekben – több óceániai és észak-amerikai nyelv – ugyanis
szintén az intranzitív paradigmákhoz közelítenek. Az, hogy az igei alaptag toldaléká-
nak imént leírt idomítása a tárgyhoz megfelel a grammatikai egyeztetés jellemzõinek,
feltételezésem szerint nem igényel hosszasabb bizonyítást.

2.2.2. A kétféle ragozás tanítása
A tanítás gyakorlatába mindebbõl mindenképpen átvihetõ következtetés az,

hogy nem az ír, írja igealakok jelölik ki a mellettük álló tárgyakat, hanem fordítva,
ez utóbbiak milyensége determinálja az ige ragozási hovatartozását. Sajnos, nyelv-
könyveink az alanyi, tárgyas paradigmák elõtérbe helyezésével, a ragozási sorok be-
vésetésének elsõdleges célul tûzésével nagyrészt az indoeurópai nyelvek igetanítá-
si mintáit követik, ahol a ragozási alakok ismerete kétségkívül a használat alapvetõ
kulcsa. A francia nyelvben például ha tudom a -re végû igék formáit, viszonylag
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könnyen beépíthetem õket a beszédembe. A magyarban ellenben az igealak, mint
láttuk, nem emelhetõ ki a megjelenését meghatározó tágabb szintaktikai összefüg-
gésekbõl, ezért bátrabban kellene szakítani a hagyományokkal, s a ragozások bevé-
setése helyett a hangsúlyt a használatuk mikéntjére kellene helyezni. Két okból is.
Egyfelõl, mert a helyes forma a vázolt háromlépcsõs döntéssorozatban az utolsó
állomás: nem kiindulópont, hanem az oppozíciók közötti választások eredménye,
következménye. Másfelõl a tárgyas igeragozás formái még a nyelvtanuló számára
is könnyen megalkothatóak: az egyes szám mély hangrendû paradigmasora teljesen
megegyezik a birtokos személyjelekkel, a magas hangrendûben csak a harmadik
személyû -i tér el. A harmadik személyû -ja/-i ragok ugyanakkor alapul szolgálhat-
nak a többes számú formák megalkotásához: tanulja + -k = tanulják, tanulja + -tok
= tanuljátok, nézi + -k = nézik, nézi + -tek = nézitek. Így valójában csak az elsõ
személyt kell „megtanulnia”, bár mivel grammatikai homonímia – l. többes szám
3. személyû birtokos személyjel –, ezt sem. A legtöbb nehézséget tehát az utolsó két
mûvelet rejti, nevezetesen a tárgyak pontos klasszifikációja s ettõl függõ egyezte-
tésük az igékkel. A gyors és helyes megoldást e komplex viszonyrendszerben rend-
szerint a tárgy szórendi pozíciója sem könnyíti meg, hiszen bár megszabja az ige
ragozási típusát, csupán követi azt. Következésképp a tanulónak „szintagmában” és
„elõre” kell gondolkodnia: már az állítmány szótövének kimondása közben tudnia
kell(ene), milyen tárgyat használ majd az elkövetkezõ mondatépítési pillanatban, s
ezzel egyidejûleg elõ kell hívnia a nem csupán személyben, számban, de a tárgy-
határozottságot tekintve is helyes igei morfémát.

A három hierarchikusan egymásra épülõ lépésben az elsõ a „folyamatindító”,
a második determinálja a harmadikat, a határozottságbeli egyeztetést, amihez ismer-
nie kell a tárgyak határozottság szerint elkülöníthetõ két osztályát. Teljes rendsze-
rük megismerése nem kis erõfeszítést és kitartást igényel, mivel a gyakran idézett
3. személyû névelõ nélküli, határozatlan névelõs és határozott névelõs tárgyak két-
ségkívül alapesetét képezik az ún. határozatlan és határozott tárgyi csoportoknak, de
kívülük számos alak sorolódik egyik vagy másik típusukba. (Ez a tény sajnálatos
módon a nyelvkönyvekben rendszerint elfelejtõdik, s néhány esetük felsorolása után
a nyelvtanuló megfigyelésétõl, intuícióitól függ, milyen ragozást is használ a tanu-
lás során felmerülõ újabb és újabb tárgyakkal.)

Az alábbi, reményeim szerint teljesebb rendszert különféle nyelvtanok segítsé-
gével, valamint tanári tapasztalatomra építve állítottam össze. (A kiemelések az
egyes alakok típusjegyeit jelzik.)

A táblázat nem tartalmazza az összes, az anyanyelvi beszélõ számára is bizony-
talan esetet: például ha egyetlen tárgyon belül van személybeli ellentmondás (l. mind-
kettõnket, mindnyájunkat meghívják, meghívnak, / mindnyájatokat meghívlak, meghí-
vom), vagy amikor a kétféle ragozás a tárgyak más értelmezését vonja maga után: két
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határozatlan�tárgyak határozott�tárgyak
I.�névszói�alaptagú�szerkezetek

fát
egy�fát
sok,�kevés,�néhány,�öt�fát

a�fát
ezt�/�azt�a….fát
Budapestet,�Jánost
/a/�házam/at,�/a/�házad/at/

II.�névmások
ilyent,�olyant,�ekkorát,�akkorát
ilyesmit,�olyasmit,�effélét,�affélét
(emilyent,�amolyant)
ennyit,�annyit,�ugyanennyit,�ugyanannyit

kit?�mit?
milyent,�mekkorát,�mifélét?
hányat?�mennyit?

valakit,�valamit

mást,�egyebet
!�másikat
valamilyent,�valamifélét,�valamekkorát,
némelyet
némi...,�holmi…
néhányat,�egynéhányat,�megannyit
valamennyit�(vmiből)

akárkit,�akármit
bárkit,�bármit,�bármilyent,�bármennyit
mindent,�mindenkit
minden�egyest

senkit,�semmit,�semmilyent,�semennyit
semekkorát,�semmifélét,�semmineműt,

akit,�amit,�amelyet,�amilyent,�amekkorát

engem,�téged,�minket�/�bennünket�/
titeket�/�benneteket

ezt,�azt,�ugyanezt,�ugyanazt

melyiket�?

hányadikat?

valamelyiket
egyiket,
a�másikat
a�többit

némelyiket,

!�valamennyit�=�az�egészet

akármelyiket
bármelyiket
!�mindet�/az�egészet�/
mindezt,�mindazt
mindegyiket,�mindeniket

semelyiket

amelyiket

őt,�őket,�önt,�önöket
magam/at,�magad/at
egymást

az�enyémet,�a�tied/et/,�az�övét
a�mienket,�a�tieteket,�az�övéket
az�önét,�az�önökét
az�enyéimet,�a�tieidet
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könyvemet elvitt (részleges ráhatottság, a sokból kettõt), két könyvemet elvitte (totális
ráhatottság, vagyis csak kettõ volt). Ugyancsak nehézséget jelenthet a halmozott tár-
gyak egyeztetése: engem és õt is vár/várja, Pétert és egy lányt várok/várom stb. (A
problémáról bõvebben: Szõke-Molnár 1984: 28-202; Rácz 1985: 959-74.)

Felmerülhet a kérdés, nyújthatunk-e a tanulónak segítséget e kaotikusnak tûnõ
sokaságban történõ eligazodáshoz, másképpen szólva léteznek-e a tárgy határozott-
ság szerinti klasszifikációját irányító általános elvek a magyar nyelvben. Sajnos elég
nyilvánvaló, hogy a tárgyfajták meghatározásában a szemantikai megközelítésmód
legtöbb esetben csõdöt vall. A határozott névelõs tárgyak vagy az ezt/azt mutató
névmások hovatartozása feltehetõleg nem okoz meglepetést számára, de az elsõ és
második személyû tárgyak ésszerûtlen „határozatlansága” Simonyi Zsigmondéhoz
hasonló kételyeket ébreszthet benne: „határozottabb tárgyat nem is lehet elképzel-
hetni, mint amilyen például ebben a két mondatban van: Engem látnak; Minket látsz
(idézi Tompa 1965: 148).

Aránylag egyszerû és kevés szabályt számláló rendszert kapunk ellenben, ha
kategorizálásukat grammatikai jellemzõik alapján végezzük el.

határozatlan tárgyak határozott tárgyak
1. névelõ nélküliség 1. a / az határozott névelõ
2. egy határozatlan névelõ 2. azt / ezt mutató névmás
3. kérdõ névmások, mutató névmások 3. birtokos személyjelek
4. vala-, se-, minden-, akár-, bár- kvantorok 4. tulajdonnév
5. akit, amit, amelyet stb. 5. -ik kiemelõ jel
6. 1. és 2. személyû névmás 6. 3. személyû névmás
7. számnevek

A határozatlan tárgyak meghatározását irányító szabályokat elméletben tovább le-
het csökkenteni, hisz az 5. típusba tartozó vonatkozó névmások helye levezethetõ
kérdõ névmási tagjaik hovatartozásából. A számnevek sokaságot kifejezõ tulajdon-
sága és határozatlan grammatikai minõsítésük között nem feszül különösebb ellen-

III.�számnevek
százat,�milliót,
sokat,�keveset,�néhányat,�egypárat,
egy�csomót
kétharmadot

a�harmadikat

IV.�Egyéb�szerkezetek
szeret,�akar,�tud,�szeretne�+�infinitivus

!�azt�(’olyant’�jelentésben)
�������/Azt�kérek.�Azt�csinálsz,�amit�akarsz./

szeret,�akar,�tud,�szeretne
+inf.�+�a,�az�/határozott�tárgy/
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tét. A legnagyobb „rejtélyt” ezen az oldalon kétségkívül az 1. és 2. személyû tárgyak
jelentik, mert szinkrón szempontú elemzésekkel megközelíthetetlenek. A jelenség
világos és elfogadható magyarázatára lelünk ellenben a nyelvtörténeti munkákban.
Íme vázlatosan fejlõdésük õsmagyar korig visszavezethetõ története: a minket, titeket
õsibb megfelelõinek, a bennünk, bennetek alakoknak, ahogy erre -ben alapragjuk is
utal, kezdetben részleges tárgyi (partitivusi) szerepük volt, s határozottságra nem
utaló (általános ragozású) igealakkal álltak. ’Közülünk’, ’közületek’ jelentésük az
ómagyar kor tájára accusativusi értelmû lett ugyan, de a késõbb kialakult, helyük-
be lépõ tárgyragos minket, titeket analóg módon megõrizték elõdeik ragozását (Sipos
1991: 363-6). Az egyes számú engem, téged általános ragozásának valószínû ma-
gyarázata pedig az, hogy a bennük levõ birtokos személyjelek határozottsága már
nem tette szükségessé a fogalomnak az igealakon történõ ismételt megjelenítését (E.
Abaffy 1991: 130). A két fejlõdési vonal így az egyes és többes számban párhuza-
mos általános ragozási sort hozott létre. (Az õt, õket névmások határozott voltának
oka éppen az lehet, hogy alakjukba nem épült bele határozottságot kifejezõ nyelvi
jel, így a személyragnak kellett ezt a hiányt pótolnia.)

Az iménti nyelvtörténeti okfejtések persze nemigen mentik meg a diákokat at-
tól, hogy ne kelljen memorizálniuk az egyes névmások tárgyhatározottságbeli he-
lyét, de segítik õket különleges státuszuk tudatosításában.

A tárgyi szintagma alkotási folyamatának végigkövetése dolgozatomban remé-
nyeim szerint nem csupán a tanításában felmerülõ problémák feltárására, azok meg-
oldási módjainak bemutatására nyújtott lehetõséget, de az alábbi elméleti végkövet-
keztetés levonására is. A tárgyas szószerkezetet grammatikai jellegét tekintve nem
elég csak viszonyításként vagy csupán egyeztetésként definiálnunk, mivel tagjainak
kettõs jelöltsége a két mûvelet egymásra épülõ, összefüggõ folyamata, melyben az
ige ragozásának egyeztetése a kétféle tárggyal a tranzitív ige által megindított vál-
tozást, a tárgy megjelenését követõ lépés. A tárgyas szintagma ragozott igealakja a
bemutatott kétszintû, oppozíciókra épülõ választásoknak köszönhetõen válik jelleg-
zetes szintetikus képzõdménnyé, amely egyidejûleg utal a cselekvõ személyére,
számára, tárgyának milyenségére.
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